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Krosno,  07.03.2023 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:  

Centrum frezarskie 
I. Dane Zamawiającego: 

NGS OIL & GAS SPÓŁKA AKCYJNA 
ul. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 6C 
38400 Krosno 
NIP 6871957276 
 

II. Tryb udzielenia zamówienia: 

Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności. 

Zamówienie w ramach projektu numer PBAR.02.01.00-00-0130/22 pod tytułem: „Przeciwdziałanie negatywnym 

skutkom Brexit poprzez wprowadzenie na rynek znacząco udoskonalonych stalowych konstrukcji spawanych do 

zastosowań w branży off-shore i subsea oraz innych gałęzi przemysłu”, współfinansowanego w Programu Re_Open 

UK Program Operacyjny PBAR.00.00.00 Pobrexitowa rezerwa dostosowawcza,  Działanie: PBAR.02.01.00 „Działania 

mające na celu wsparcie przedsiębiorstw prywatnych i publicznych, w szczególności MŚP, osób samozatrudnionych, 

lokalnych społeczności i organizacji, które zostały niekorzystnie dotknięte skutkami wystąpienia Zjednoczonego 

Królestwa z Unii”. 

III. Przedmiot zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest Centrum frezarskie, o niżej wymienionych parametrach technicznych: 

Lp. WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE 

1.  Powierzchnia robocza zintegrowanego stołu przesuwno-obrotowego: co najmniej 1600x1200mm, 

2.  Dopuszczalna nośność stołu przesuwno-obrotowego: co najmniej 6000kg 

3.  Wymagany przesuw wzdłużny(oś X): 3000mm-3200mm  

4.  Wymagany przesuw  poprzeczny(oś Y): 1300mm-1500mm  

5.  Wymagany przesuw pionowy(oś Z): 1500mm-1700mm 

6.  Głowica skrętna automatycznie w dwóch osiach, blokowana co 1 stopień w każdej z dwóch osi, smarowana 

automatycznie, stożek wrzeciona ISO-50  

7.  Moc wrzeciona głowicy: minimum 31kW(ciągła-S1),  

8.  Moc wrzeciona głowicy: minimum 37kW(chwilowa-S6)    

9.  Moment wrzeciona głowicy: minimum 1000Nm(ciągły-S1) 

10.  Moment wrzeciona głowicy: minimum 1200Nm(chwilowy- S6) 

11.  Maksymalne obroty wrzeciona głowicy: co najmniej 4000 obr/min 

12.  Posuw szybki w osi X,Y,Z:  minimum 20 m/min                     
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13.  Sterownik Heidenhain TNC 640 (lub inny mu równoważny) 

14.  Liniały pomiarowe w osi X,Y,Z 

15.  Dwa wzdłużne transportery wiórów (w kierunku osi X) 

16.  Radiowa sonda detalu 

17.  Sonda narzędzia z bazą umiejscowioną w rowku T-owym stołu przesuwno-obrotowego     

(baza nie wystaje powyżej powierzchni stołu - szybki montaż i demontaż sondy w bazie)                                                   

18.  Automatyczna wymiana narzędzi: 40-sto pozycyjny magazyn narzędziowy 

19.  Automatyczna wymiana narzędzi: 40-sto pozycyjny magazyn narzędziowy – wymiana  narzędzi w pozycji 

pionowej i poziomej wrzeciona głowicy skrętnej: 

•Maksymalna długość narzędzia: minimum 350mm 

20.  Automatyczna wymiana narzędzi: 40-sto pozycyjny magazyn narzędziowy – wymiana  narzędzi w pozycji 

pionowej i poziomej wrzeciona głowicy skrętnej: 

•Maksymalna średnica narzędzia: 

 - sąsiednie kieszenie puste: minimum 250mm 

21.  Automatyczna wymiana narzędzi: 40-sto pozycyjny magazyn narzędziowy – wymiana  narzędzi w pozycji 

pionowej i poziomej wrzeciona głowicy skrętnej: 

•Maksymalna średnica narzędzia: 

- sąsiednie kieszenie zajęte: minimum 125mm 

22.  Automatyczna wymiana narzędzi: 40-sto pozycyjny magazyn narzędziowy – wymiana  narzędzi w pozycji 

pionowej i poziomej wrzeciona głowicy skrętnej: 

•Maksymalna masa narzędzia z oprawką: co najmniej 20kg 

23.  Chłodzenie zewnętrzne chłodziwem 

24.  Chłodzenie przez wrzeciono chłodziwem – pompa minimum 20 Bar 

25.  Klimatyzowana szafa elektryczna 

26.  Centralny system smarowania 

27.  Pistolet powietrzny do zdmuchiwania wiórów 

28.  Pistolet na chłodziwo do spłukiwania wiórów 

29.  Separator oleju z chłodziwa- oil skimmer 

30.  Osłona przestrzeni obróbczej obrabiarki, bez górnej osłony.  

•Maksymalna średnica  obrotu obrabianego detalu przy zamkniętych drzwiach minimum 2000mm 

31.  Dokładność obrabiarki: 

•pozycjonowanie w osi X,Y,Z w pełnym zakresie przesuwu: nie gorsza niż 0,015mm 

32.  Dokładność obrabiarki: 

•powtarzalność w osi X,Y,Z : nie gorsza niż 0,008mm 

33.  Masa netto obrabiarki:  

•co najmniej 20 000 kg 

34.  Główne elementy konstrukcyjne obrabiarki (łoże po którym przemieszcza się stół przesuwno-obrotowy, 

kolumna(stojak) po której przemieszcza się wrzeciennik w  pionie, wykonane jako odlewy żeliwne) 



 

Strona 3 z 7 
 

35.  Wymiary maksymalne obrabiarki:  

•długość nie więcej niż 7800mm 

36.  Wymiary maksymalne obrabiarki:  

•szerokość nie więcej niż 6800mm 

37.  Wymiary maksymalne obrabiarki:  

•wysokość nie więcej niż 4000mm 

38.  Obrabiarka fabrycznie nowa 

39.  Serwis w okresie gwarancyjnym 

40.  Certyfikat CE 

41.  Transport na miejsce instalacji: ul. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 6C 38-400 Krosno 

42.  Instalacja wraz z rozruchem i szkolenie  pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi 16 godzin po stronie 

wykonawcy 

 

Przewidywany termin dostawy i instalacji: nie później niż 30.06.2023 

Miejsce dostawy: ul. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 6C 38-400 Krosno 

Warunki płatności: 

1. 30 % zaliczka 7 dni od dnia podpisaniu umowy 

2. 60 % płatne na 7 dni przed wysyłką 

3. 10 % płatne w ciągu 7 dni po rozruchu urządzenia. 

Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  42637000-0 - Obrabiarki do 
wiercenia, strugania lub frezowania metalu. 

 
IV. Opis warunków udziału w postępowaniu: 

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca spełniający następujące warunki: 

a) posiadanie uprawnień do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym 

przedmiotowi zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.  

b) dopuszczone do udziału w postępowaniu zostaną tylko te oferty, które w formularzu ofertowym 

spełnią wymagania zapytania ofertowego, a także są: kompletne i prawidłowo wypełnione.  

2. Ocena spełnienia w/w warunków zostanie przeprowadzona na podstawie następujących dokumentów, które 

każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć: 

Lp. Wymagane dokumenty i dowody 

1. 
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 

V. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Ofertę należy przygotować zgodnie z opisem zamówienia. Oferent ponosi wszystkie koszty związane 

z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
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2. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego. 

3. Do oferty należy załączyć dokumenty określone w pkt IV.2 zapytania. 

4. Oferta musi być ważna przynajmniej przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert. W ofercie należy podać termin jej ważności. 

5. Oferta musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu składającego ofertę 

i ostemplowana pieczęcią firmową. Każdą stronę oferty należy parafować. 

6. Do formularza ofertowego należy dołączyć szczegółową specyfikację oferowanych maszyn z uwzględnieniem 

wymaganych w niniejszym zapytaniu parametrów technicznych. 

 

VI. Miejsce i termin składania ofert 

Oferty wraz z załącznikami należy składać osobiście bądź listownie na adres Zamawiającego: 

NGS OIL&GAS S.A. ul. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 6C 38-400 Krosno lub mailowo na adres:  

mscheibinger@ngsog.pl w terminie do: 07.04.2023.  

Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie wskazanym w 

zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane. 

VII. Kryteria oceny ofert 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym.  

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

 

Lp. Nazwa kryterium Waga Sposób przyznawania punktów 

1. Cena oferty netto 50 pkt 

Ocena na podstawie formularza ofertowego 
 
         cena oferowana minimalna netto   
C  = ----------------------------------------------   x 50pkt        

    cena badanej oferty netto 

2. Okres gwarancji 30 pkt 

Przy czym punkty będą przyznawane w następujący 
sposób:  
• gwarancja do 12 miesięcy - 0 pkt 
• gwarancja od 13 do 24 miesięcy - 15 pkt 
• gwarancja  25 miesięcy i powyżej - 30 pkt 

3. 

Czas reakcji serwisu na 
zgłoszenie usterki (liczony 
w dniach roboczych, tj. 
poniedziałek-piątek, bez 
dni ustawowo wolnych od 
pracy) 
 

20 pkt 

Przy czym punkty będą przyznawane w następujący 
sposób:  
• czas reakcji do 24 godzin - 20 pkt 
• czas reakcji od 25 do 71 godzin - 10 pkt 
• czas reakcji  72 godziny i powyżej - 0 pkt 

Minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 100 pkt. 

Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli zamówienia 

wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów. W 

przypadku podania wartości przedmiotu zamówienia w walucie obcej, przeliczanie na złote polskie dokonane 

mailto:mscheibinger@ngsog.pl
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zostanie według kursu sprzedaży NBP z dnia otwarcia ofert. 

VIII. Informacja na temat zakresu wykluczenia 

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z  Zamawiającym. Przez 

powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i  przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a 

Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do 

bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego 

stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

IX. Warunki zmian umowy  

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem 

nieważności, z zastrzeżeniem pkt 2 poniżej. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zamówienia lub wprowadzenia zmian w umowie na 

etapie jej podpisywania i w podpisanej umowie, w tym w szczególności przeprowadzenia negocjacji w celu 

zmniejszenia ceny, zmiany warunków płatności oraz zmiany terminów realizacji zamówienia, z  Wykonawcą  

wybranym w  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia, a także wprowadzenia 

zmian w umowie z  następujących powodów: 

a) zmiana uwarunkowań prawno-administracyjnych; 

b) zmiana   wytycznych ujętych w dokumencie ZASADY KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW I UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ 

W RAMACH PROGRAMU RE_OPEN UK  lub zmian w innych wytycznych, obowiązujących dla zawartej umowy i 

wymagających zmiany umowy zawartej z Wykonawcą; 

c) zmiana w interpretacjach wytycznych; 

d) zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności zmiany albo wprowadzenie 

nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do 

aktualnego stanu prawnego; 

e) zmiana wynikająca z rozbieżności i niejasności w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób 

niż poprzez zmianę postanowień umowy, a zmiana postanowień umowy spowoduje jednoznaczną 

interpretację postanowień umowy przez obie jej strony; 
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f) zmiana związana z koniecznością likwidacji pomyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; 

g) zmiana okoliczności, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, a zmiana   

postanowień   w   umowie   nie   prowadzi   do   zmiany  charakteru   umowy   lub   w lepszy   sposób 

zabezpieczy cele projektu; 

h) zmiana terminu wykonania zamówienia, w przypadku gdy z powodów niezależnych od Wykonawcy nie 

będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym terminie; 

i) zmiana   terminu   wykonania   zamówienia,   w   przypadku  gdy   konieczność   zmiany   wynikać   będzie z 

przebiegu prac w ramach projektu; 

j) otrzymania  decyzji  Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. - instytucji organizującej konkurs - 

zawierającej zmiany  zakresu  zadań,  terminów realizacji  czy też  ustalającej  dodatkowe  postanowienia,  do  

których  Zamawiający  zostanie zobowiązany; 

k) zmiana w rozliczeniu umowy ustalonym przez strony; 

l) zmiana   rozwiązań   technologicznych; 

m) siły wyższej; 

n) niezależnych od stron lub w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy – na zasadach uzgodnionych odrębnie pomiędzy stronami umowy. 

3. Warunkiem wprowadzenia zmian w umowie może być także ewentualna zgoda Łódzkiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej S.A. - instytucji organizującej konkurs. 

 

X. Miejsce i termin otwarcia ofert 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.04.2023 w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje publicznego 

otwarcia ofert.  

XI. Pozostałe informacje: 

1. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania:  

Maciej Scheibinger tel.: +48 501 756 873, e-mail mscheibinger@ngog.pl 

Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości szczegółów oferty pozostałym 

Oferentom. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu 

zamówienia. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 

3. Cena oferty musi być kompletna, jednoznaczna i ostateczna. W przypadku braku wymaganego zgodnie z treścią 

zapytania ofertowego załącznika lub innych informacji (danych), Zamawiający dopuszcza możliwość jego 

uzupełnienia przez Oferenta w terminie 2 dni roboczych, licząc od dnia otwarcia ofert. 

4. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy. 

5. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo weryfikacji parametrów technicznych oferty poprzez wezwanie Oferenta do przedstawienia 
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dodatkowych wyjaśnień (np. opisów, rysunków technicznych lub zdjęć) dotyczących zastosowanych rozwiązań. 

Termin  złożenia wyjaśnień wynosi 2 dni robocze od dnia wysłania zapytania do Oferenta. Nieudzielenie 

odpowiedzi przez Oferenta w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z niespełnieniem  wymagań zapytania 

ofertowego. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z oferentami, w celu doprowadzenia do 

polepszenia warunków zamówienia, w tym głównie ceny, terminu realizacji, terminów płatności itp. 

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  

wariantowych. Oferty częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę. 

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom. 

9. W przypadku wskazania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na znak towarowy czy użytkowy, prawa z 

rejestracji na wzór przemysłowy lub świadectwa pochodzenia, a także źródła lub szczególnego procesu, 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. 

10. Zamawiający  zastrzega  możliwość  udzielenia  wybranemu  w  wyniku przeprowadzonej  procedury  wyboru 

Wykonawcy,  zamówienia  uzupełniającego  w  wysokości  nieprzekraczającej  50%  wartości  zamówienia w 

okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, określonego  w  umowie  zawartej  z  Wykonawcą.  

Przedmiot  zamówienia  uzupełniającego  będzie  zgodny  z przedmiotem zamówienia podstawowego. 

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzonego 

postępowania i nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny a także pozostawienia bez 

rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania. W przypadku zaistnienia powyższych 

okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 

12. Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2021 r. poz.1129 z późn. zm.), dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych 

w tej ustawie. 

 

Załącznikami do niniejszego dokumentu są: 

Nr Nazwa załącznika: 

1 Formularz ofertowy 

 


